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Elva valla leht
Elva miljon kutsub osalema
pöörases väljakutses

Kõikide uute piirangute ja
COVID-19 kriisi lahendamise
meetmetega saate lähemalt
tutvuda valitsuse kodulehel
www.valitsus.ee.

miljoni 72 tundi kestvas
pideva liikumise väljakutses, kuhu on oodatud
kõik huvilised.

V

Otsitakse
tempomeistreid
Täpsemalt ootab Elva miljon väljakutsesse tempomeistreid, kes võtaksid enda peale pideva liikumise
hoidmise ning seda endale sobival
liikumisviisil ja kiirusel etteantud
trajektooril.
„Tempomeistriteks
ootame aktiivseid kogukonnaliikmeid, sportlasi, spordiklubide
eestvedajaid, valla ettevõtete esindajaid, politseinikke, kaitseliitlasi,
Elva miljoni fänne jne," lisas Šumanov.
Tempomeistri üks vahetus kestab minimaalselt tund aega ning
teatepulgana antakse edasi liikumist salvestav spordikell. „Kui keegi soovib näiteks ka kaks tundi rattaga sõita ja tempot luua, siis on ka

ELVA MILJON KUTSUB OSALEMA PÖÖRASES 72 TUNDI KESTVAS PIDEVA LIIKUMISE VÄLJAKUTSES.

Kilomeetreid kogutakse
Strava äpiga
„Teretulnud on muidugi kõikide
sõpruskondade, perede või üksikisikute liikumine tollel konkreetsel
nädalavahetusel. Kilomeetreid saab
jätkuvalt koguda Strava äpiga või
sisestada need e-vormi kaudu.”
1. novembri keskpäevaks selgub
seega, kui palju suudetakse ühe
nädalavahetuse jooksul koos kogukonna ja tempomeistritega koguda. „Tule ja teeme üheskoos Elva
vallale mitu tiiru peale!” utsitas
spordijuht.

V

Lisainfo:
Madis Šumanov
Elva valla spordijuht
madis.sumanov@elva.ee
tel 513 8677

nädalavahetusel Elva

Järgmisel nädalal avalikustatakse Elva valla infokanalites 72 tunni
väljakutse liikumistrajektoor ning
esimesed tempomeistrid. Raja äärde on oodatud kõik inimesed ka
kaasa elama.

TÄIENDAVAD
KOROONAPIIRANGUD ÜLE
EESTI

Kõik tempomeistrid saavad endale kingituseks Elva miljoni 72h
pöörase väljakutse kilejope ning
muidugi võimaluse aidata viia ellu
ajalooline sündmus. Tempomeistriga koos liigub kaasa ka saateauto.
Elva miljon on Euroopa spordilinn Elva kogukondlik liikumisaktsioon, mille eesmärk on koguda
2021. aasta jooksul kokku 1 000 000
liikumiskilomeetrit. Oktoobri keskpaigaks oli kokku kogutud 720 000
kilomeetrit. Aktsiooni veab eest SA
Elva Kultuur ja Sport.
Rohkem infot leiab veebilehelt:
www.elvamiljon.ee.

oktoobri viimasel

see oodatud, kuid iga tempomeister
peaks liikuma vähemalt ühe tunni,”
ütles spordijuht. Kes soovib võtta
vastu pöörase väljakutse ning olla
ise tempomeister, siis tuleb end
selleks registreerida hiljemalt 20.
oktoobriks Elva miljoni kodulehel.
„Kõik need, kes tahavad lihtsalt
pöörases aktsioonis kaasa lüüa,
saavad tulla liikuma koos meie
meistritega endale sobival ajal ning
panustada koos temaga samal ajal
Strava äpiga Elva miljonisse,” sõnas
Šumanov.
Esimese tempomeistrina on end
kirja pannud näiteks jalgrattasportlane ja 7. Tartu Maratoni võitja Caspar Austa. „See tähendab, et
kõigil ongi võimalik tulla ja üheskoos temaga etteantud trajektooril
ja kindlal ajal kaasa liikuda ning
kilomeetreid koguda,” lisas spordijuht.

LÜHIDALT

abariigi
Valitsus
leppis kokku uutes
kontrollmeetmetes ja
toetustes, et leevendada haiglate ülekoormust ja paremini ohjeldada koroonaviiruse
epideemilist levikut. Täiendavad
kontrollmeetmed
kehtestatakse ajutiselt 25.
oktoobrist kuni 10. jaanuarini 2022.
Rangemaks muutub maski
kandmise kohustus, mittevaktsineeritud täiskasvanutele piiratakse muu hulgas
ligipääsu
meelelahutusele,
kultuurile, toitlustusasutustes kohapeal söömisele-joomisele. Toetust kriisiga toimetulekuks hakkavad saama
haiglad. Vaktsineerimistempo
tõstmiseks hakkavad toetust
saama perearstikeskused ja
kohalikud omavalitsused.
Valitsus sätestab, et avalikus nakkusohu suhtes kontrollimata siseruumis tuleb
hakata kandma maske ning
enam ei piisa senisest suu ja
nina katmisest.
COVID-tõendina
jäävad
kehtima üksnes vaktsineerimist või COVID-19 haiguse läbipõdemist kinnitavad
tõendid. See tähendab, et inimesed, kes pole COVID-i vastu vaktsineeritud või haigust
läbi põdenud, ei saa enam osa
võtta korraldatud tegevustest,
kus COVID-tõend on nõutav.

Elva vald kutsub osalema

äljakutse start antakse
29. oktoobril kell 12 Elva
spordihoone
juurest
ning teatevõistluse põhimõttele tuginev pidev liikumisaktsioon lõpeb 1. novembril kell 12.
Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et nende kolme päeva jooksul toimub pidev liikumine,
teatepulk antakse edasi tempomeistrilt tempomeistrile, kellega
koos saavad kõik vabatahtlikud liikuma tulla.
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TUNNUSTAMISED

Elva vald tunnustas silmapaistvaid
õpetajaid ja taustajõude
5. oktoobril ehk õpetajate päeval toimus Elva
kultuurikeskuses Elva
valla haridusvaldkonna
tunnustusüritus, kus
anti üle tunnustused
üheksas kategoorias.

E

lva valla 2021. aasta
noorõpetaja tiitli sai Tiina Tubli Elva gümnaasiumist. Kandidaadi esitanud
õpilased tõid välja, et Tiina Tubli
tunnid on hubased ja kihvtid ning
ta õpetab nii, et noortel on tundides päriselt huvitav. „Tiina märkab
oma õpilasi. Ta paneb tähele, kui
kellelgi ei ole hea tuju või midagi on halvasti ja ta tegeleb sellega.
Ta annab meile iga semestri lõpus
sõnalise tagasiside nii meie õpitulemuste kui ka meie enda olemuse
ja tunnete kohta,” seisab avalduses.
Aasta kooliõpetaja tiitli pälvis
Astrid Külaots Konguta koolist.
Astrid Külaots on olnud Elva valla
ja Tartumaa aasta õpetaja nominent ning ta on pälvinud preemiaid
näitemängude juhendamise eest.
„Peale selle on ta professionaalne
ja õpilaste arengu toetamisele pühendunud õpetaja. Ta täiendab end
järjepidevalt, otsib uusi võimalusi
ja parimaid pedagoogilisi metoodikaid ja rakendab parimaid praktikaid ka enda õppetöös,” kirjeldas
Elva abivallavanem Marika Saar.
Külaotsa juhendamisel on õpilased
pälvinud silmapaistvaid tulemusi nutispordis, maletalgutel ja ka
pranglimises nii Tartu maakonna
kui ka vabariigi tasemel.

FOTOL VASAKULT: TIINA TUBLI, ASTRID KÜLAOTS, LILY ŠANIN, KATRIN VUTT, KARIN TUVIKENE,
EVELI TSOPP, AUNE SUMMER, MARIA JUHT.

Aasta klassijuhataja laureaat
on Lily Šanin Konguta koolist. „Tegemist on õpetajaga, kes suunab
oma õpilasi vastavalt õpilaste huvidele erinevate huvialade suunas
ning kes toetab õpilasi igati,” ütles
Saar. Šanin võttis Konguta koolis
esimesena kasutusele VEPA metoodika ning juhendab nüüd ka teisi kolleege selle metoodika omandamisel. „Lily Šanin on saanud
korduvalt ka Hans Bergi nimelist
Koosmeele preemiat ning lapsevanemad arvestavad ja peavad lugu
klassijuhataja nõuannetest.”
Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Eveli Tsopp Elva
lasteaed Õnneseen Peedu majast.
„Eveli kasutab oma töös erinevaid
metoodikaid – korraldab oma rühmas vaikuseminuteid, robootikat,
kaasab teraapialoomi, õmbleb lavastusteks kostüüme, osaleb lastega „Suukooli” programmis jne,”
kirjeldas Saar. Tegemist on kohusetundliku, rõõmsameelse, õpihimulise, empaatilise ja ausa õpetajaga.
„Eveli töötab suure pühendumu-

Elva valla õpetajad
said maakondliku
tunnustuse
Tartu linna ja maakonna haridustöötajate pidulik
tänusündmus toimus 30. septembril Tartu ülikooli aulas.
Elva valda tuli seitse tunnustust.

sega ning rakendab uusi ja olulisi
ideid õppetöös.”
Aasta huvihariduse õpetaja laureaat on Maria Juht Elva
muusikakoolist. „Tegemist on loomingulise, musitseerima inspireeriva, aga ka nõudliku õpetajaga,
kelle õpilased mängivad väga hästi,
nüansirohkelt ja on tehniliselt osavad,” ütles Saar. Maria Juhi õpilased
on pälvinud erinevaid preemiaid
ja esikohti nii maakondlikel kui ka
vabariiklikel konkursitel.
Aasta tugispetsialisti tiitli
sai Aune Summer Puhja koolist.
Aune Summer on koostöös teiste
tugimeeskonna liikmete, õpetajate
ja lastevanematega ehitanud üles
toimiva süsteemi eripedagoogilise
toe pakkumiseks erinevate erivajadustega laste toetamiseks. „Aunele
on oluline ka üldpildi nägemine –
ta annab nõu ja planeerib õpilaste
toetamist nii, et nendega oleks igal
pool arvestatud,” sõnas Saar. Õpilased on toonud välja, et Aune on
neile kogu aeg olemas ning ta toetab õpilasi põhikooli lõpuni ka siis,

Foto:
Jaak Jänes

kui ta seda otseselt enam tegema ei
peaks.
Elva valla aasta taustajõu tiitli
omistas Katrin Vutt Elva lasteaiast
Murumuna. „Katrini kandidaadiks
esitanu toob välja, et Katrini supervõime on kiire kohanemisvõime,
sulandumine meeskonda ja oskus
panustada erinevatel ametikohtadel rühmade abistamisse. Ta on
ülimalt kohusetundlik, kiire ja vastutustundlik,” sõnas Saar. Katrin
Vutt on lasteaias töötanud kõikides
rühmades õpetaja abina, abiõpetajana ja vajadusel ka õpetajana.
Tema eestvedamisel on lasteaiale
hangitud näiteks veekogumise mahuti hoovi aianurka, meisterdatud
suuri puidust kaste ja seinaplaate
erinevate joonistuste jaoks jpm.
Aasta hariduse sõbra laureaat
on Elva õppejõudude kogu. Tegemist on 2014. aastal alguse saanud
koguga, kuhu on koondunud Elvaga seotud kõrgkoolide õppejõud,
kes soovivad väärtustada Elva gümnaasiumis õppimist. Kogu tunnustab igal aastal gümnaasiumiosa

A

asta lasteaiaõpetaja auhinna laureaadid on
Marje Norman (Puhja
lasteaed Pääsusilm), Krista Raave
(Elva lasteaed Õnneseen) ja Karin
Tuvikene (Rannu lasteaed Naerupesa).
Aasta õppeasutuse juhi auhinna laureaadid on Kadri Joost
(Elva lasteaed Murumuna) ja Riin
Massur (Puhja kool).
Aasta haridustegu on Puhja

KADRI JOOST.

Foto:
erakogu

iseseisvat uurimistööd, kus hinnatakse originaalsust, põhjalikkust
ja pühendumust ning uurimistöö
printsiipide mõistmist. Elva õppejõudude kogu mitteformaalsesse
ühendusse kuuluvad Kristi Akkermann, Jüri Allik, Tiit Aleksejev, Are
Altraja, Veiko Berendsen, Svetlana
Ganina, Vallo Ehasalu, Veronika
Kalmus, Raul Kangro, Juho Kirs,
Toomas Laatsit, Kadri Leetmaa,
Mati Martin, Arne Merilai, Helle
Mäemets, Sirje Pihlap, Mart Raudsaar, Anu Realo, Katrin Roosileht,
Priit Simson, Ilona Tragel, Kulno
Türk ja Mare Vahi.
Elva valla aasta hariduse teo
tunnustuse pälvis Rannu lasteaed Naerupesa õpetaja Karin Tuvikene. Tuvikene sai tunnustuse
õppematerjalide kogumiku „Loovuse ja eneseregulatsioonioskuste
õppimine ning selle soodustamine
koolieelses eas erivajadustega lastega” loomise eest. „Karin Tuvikene sai sellega seoses ka haridus- ja
teadusministeeriumilt riikliku haridusstipendiumi ning töö eesmärk
on panustada enesearengusse,
teadmiste ja praktikate jagamisse,
mis kõik arendavad erivajadustega
laste loovust ja eneseregulatsioonioskust,” ütles Saar. Koostatud
kogumikku kuulub 12 mängukirjeldust, mis on abiks nii õpetajatele
lasteaias kui ka lapsevanematele
kodudes.

Kokku esitati 54
kandidaati
Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20.
septembrini. Kokku laekus üheksa kategooria peale 54 kandidaati.
Laureaadid otsustas vallavalitsuse
moodustatud komisjon.
Sarnaselt eelmisele aastale osalesid üritusel vaid kutsetega külalised ning kõigil soovijatel oli
võimalus vaadata kodudest videoülekannet. Õhtut juhtisid Andres Dvinjaninov ja Toomas Lunge,
kes pakkusid meelelahutuslikku
sisu muusikaliste vahepaladega.

Kooli 3xÕ ehk õnneliku õppija
õpitee.
Peale selle tunnustati Rannu
raamatukogu juhatajat Viive Vinki, kes on Tartumaa aasta raamatukoguhoidja laureaat.
Kõigile laureaatidele anti üle
tänukiri ja meene ning Elva vallavanem Heiki Hansen õnnitles
lilledega.
Soovime kõigile laureaatidele
palju õnne!
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Elva vald tunnustas kogukonda 
panustanud ettevõtjaid
7. oktoobri õhtul toimus

PROJEKTI- JA
TEGEVUSTOETUSTE
TAOTLUSED

T

uletame meelde, et
Elva vallavalitsus
ootab projekti- ja
tegevustoetuste taotlusi
hiljemalt 1. novembriks.
Projektitoetust antakse
projektidele:
» mis on suunatud kultuuri-,
spordi-, tervise-, hariduse-,
sotsiaalvaldkonna, noorsootöö, looduse ja keskkonna ning külaliikumise
arengule;
» mis arendavad piirkondlikku tegevust;
» mille raames korraldatakse
vallasiseseid, maakondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi sündmusi.

selles suuri edusamme,” kirjeldas
Šumanov. Kuna Elva miljon ootab
kilomeetreid koguma kõiki, on see
andnud toreda võimaluse Elva valla
eri paikade avastamiseks ka kõigile
külalistele.

Võrtsjärve ääres Mõrra
kuuris Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustamine, kus anti

Tänusõnad ettevõtjatele

üle tunnustused neljas
kategoorias.

A

asta maaelu arendaja
tiitli pälvis Heko Põld
OÜ. Elva abivallavanem Kertu Vuks ütles,
et tiitel otsustati anda ettevõttele
põhjusel, et nad on panustanud
Elva valla tegevustesse ja valla elukeskkonda. „Heko Põld OÜ tegutseb väljaspool Elva linna ning nad
on panustanud Elva valla tuntuse
tõstmisesse muutes sellega ka meie
valda atraktiivsemaks elupaigaks,”
sõnas Vuks.
Särava startija aunimetus anti
kohvikule Kooki tahad?. „Meie
arvates leidis kohvik kiiresti oma
nišši ja nad on tõstnud Elva valla
tuntust. Peale selle on nad kohalike
elanike ja külastajate seas väga populaarne koht ning nad arendavad
pidevalt ka oma tootevalikut,” põhjendas Vuks.
Aasta arendusprojekti tiitel
anti sel aastal Estover Piimatööstus OÜ-le. „Komisjon otsustas
tunnustuse anda just sellele ettevõttele, kuna nad on viimaste aas-

LÜHIDALT

Foto: Merilyn Säde
FOTOL VASAKULT: ELVA VALLA SPORDIJUHT JA
ELVA MILJONI IDEE AUTOR MADIS ŠUMANOV,
ESTOVER PIIMATÖÖSTUS OÜ KAARLIJÄRVE MEIEREI
TOOTMISÜKSUSE JUHT LII ISUP JA HEKO PÕLD OÜ
JUHT HEINO KÕRGEPERV.

tate jooksul viinud ellu mitu suurt
arendust, sealhulgas rajasid nad
Elva valda biogaasijaama.”
Aasta turismiteo aunimetuse
pälvis kogukonda liikuma kutsuv algatus Elva miljon. Komisjon
otsustas tiitli anda sihtasutusele
Elva Kultuur ja Sport Elva miljoni
projekti ellu kutsumise ja korraldamise eest. „Tegemist on algatusega, mis on toonud liikuma väga
palju inimesi meie kogukonnas
ning andnud koroonakriisis vajalikku inspiratsiooni värskes õhus

liikumiseks, et jõuda üheskoos eesmärgini koguda aasta lõpuks kokku
miljon aktiivset kilomeetrit,” rääkis
Vuks.
Elva miljoni idee autor ja üks
eestvedajatest, Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et tal
on väga hea meel, et tema idee sai
tiivad ning kannustab inimesi liikuma. „Olen kuulnud väga paljude
inimeste lugusid sellest, kuidas nad
varem ei liikunud ja teevad seda
nüüd või et nad on avastanud enda
jaoks mõne uue spordiala ja teinud

Kertu Vuks ütles tänusündmusel, et
Elva vald on uhke kõikide oma ettevõtjate üle, kes on keerulises koroonakriisis suutnud tegutsemist jätkata. „Eriti palju rõõmu valmistab
see, et paljud ettevõtted on leidnud
uusi võimalusi oma teenuste pakkumiseks või muutnud oma ettevõtte suunda. Samuti on hoolimata
keerukast ajast valda uusi ettevõtteid juurde tulnud,” ütles ta.
Elva valla ettevõtlusvaldkonna
tunnustamiseks sai kandidaate esitada 30. septembrini. Laureaadid
valis välja vallavalitsuse moodustatud komisjon. Kokku laekus kuuele
kategooriale üheksa kandidaati.
Sel korral otsustas komisjon jätta välja andmata Aasta ettevõtja ja
Aasta tööandja tunnustused põhjusel, et esimese aunimetuse osas
esitatud kandidaadid ei vastanud
statuudis välja toodud tingimustele ning teisele aunimetusele kandidaate ei esitatud.

Tegevustoetuse eesmärk on
toetada Elva vallas mitmekesist kultuuritegevust omaalgatuse kaudu; laste ja noorte
harrastus- ja võistlusspordi
alast tegevust; esindusvõistkondade loomist ja arengut;
laulu- ja tantsupeo protsessi
jätkumist ja arendamist; küla
liikumise arendamist, kodanikualgatuse ja ühistegevuse
aktiviseerimist jms.
Taotlusi saab esitada Elva
valla e-taotluste keskkonnas
SPOKU: piksel.ee/spoku/elva.

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee või
tel 5813 7086

Lisainfo: Karmen Moont,
karmen.moont@elva.ee
tel 5384 4233

Õnnitleti kuld- ja teemantpulma tähistavaid paare
septembrikuus lausa 70 abieluaasta täitumist ehk raudpulma.
Vastuvõtul osales 20 paari, kes
said kingituseks meepurgi ja Elva
valla kultuuri kinkekaardid. Muusikalist meelelahutust pakkusid
Livia Kuuskvere laulustuudio solistid, kõneles ka Elva baptistikoguduse pastor Margus Kask ning
ühiselt söödi maitsvat pulmatorti. Kõikidele, kellel ei õnnestunud vastuvõtul osaleda, toimetati
kingitused koju ning osalenutele
saadetakse koju ka paberkandjal
fotod.

8. oktoobril toimus
traditsiooniline kuld- ja
teemantpulmapaaride
vastuvõtt.

N

agu igal sügisel, kutsuti
ka sel aastal vallavanema
vastuvõtule aasta jooksul
kuld- ja teemantpulma tähistavad
abielupaarid. 2021. aastal tähistavad Elva valla kodanikest kuldpulma 32 paari ning teemantpulma
11 paari. Möödunud vastuvõtt oli
erakordne seetõttu, et esmakordselt osales ka paar, kes tähistas

KULD- JA TEEMANTPULMA TÄHISTAVAD PAARID.

Foto: Jaak Jänes
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ELVA VALLA INFO
kirjalik kandideerimisavaldus koos
pildi ja kirjeldusega, miks soovitakse noortevolikokku kandideerida.

Novembris toimuvad Elva valla
noortevolikogu valimised

Toimuvad valimised

Novembris saavad läbi
senise Elva valla noorte
volikogu kaheaastased
volitused ning vastavalt
põhimäärusele tuleb
valida uus volikogu.
KARMEN MOONT
KULTUURISPETSIALIST

S

ee tähendab, et kõikidel
Elva vallas elavatel või siin
õppivatel 14-26aastastel
noortel on võimalus aktiivsemalt ühiskondliku elu korraldamises kaasa lüüa. Noortevolikogu on nimelt vallavolikogu juures
tegutsev noorte huve esindav osaluskogu, kellega vallavalitsus ja
-volikogu valla noorsootöö kavandamisel, elluviimisel ja hindamisel
konsulteerivad.
Elva vallas on alates 2018. aasta kevadest toimetanud kaks
noortevolikogu koosseisu, kes on

Foto: Jaak Jänes

NOORTEVOLIKOGU OSALES KOHVIKUTEPÄEVAL.

muuhulgas kokku pannud Elva
Elamusfestivali noortelava programmi, korraldanud noortekonverentsi #Kriis ja Elva valla sünnipäevanädalal noortekohvikute päeva.
Noortevolikogu liikmed on olnud

vabatahtlikena abis erinevatel valla
suursündmustel ning olnud heaks
partneriks vallavalitsusele. Noortevolikogu tegemistega saab end
kursis hoida ka sotsiaalmeedias:
@EVnoortevolikogu.

Noortevolikokku saavad kandideerida kõik 14-26aastased noored,
kelle rahvastikregistri järgne elukoht on Elva vallas ja/või kes õpivad Elva valla koolides. Kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis

Uuskasutuskeskuse
kaubik teeb 6. novembril
kogumisringi Elvas
Uuskasutuskeskuse kaubik tuleb Elvasse 6. novembril ning
peatub kell 10–11 Konsumi parklas (Elva, Kesk 1).

K

aubik võtab vastu kodudes
liigseks muutunud asju,
mis on jätkuvalt heas korras ja võiks kellelegi teisele veel
tarvilikuks osutuda. See on mugav võimalus kodu lähedal anda
asjata seisma jäänud asjad uuesti
kasutusse.
Uuskasutuskeskus teeb selliseid kogumisringe üle Eesti aasta
ringi, et heas korras asjad ei lõpetaks prügis. Andes uuele ringile
korralikud asjad, mida ise enam
ei kasuta, saab koju ruumi juurde
ning keegi teine rõõmu talle vajalikust esemest. Andes asjadele
uue võimaluse, säästame ka uute
asjade valmistamiseks kuluvaid

ressursse.
Uuskasutuskeskuse kaubikusse saab ära tuua puhtaid ja
terveid rõivaid, jalatseid, mänguasju, nõusid, köögitarbeid,
raamatuid, spordi- ja hobitarbeid, kodutekstiile, sisustusesemeid, ja väiksemat kodutehnikat. Uuele ringile saab anda ka
hooajaväliseid asju, näiteks sügisel suviseid rõivaid ja hobitarbeid
või suvel kelke. Turvalisuse kaalutlusel ei võta Uuskasutuskeskus
vastu turvatoole ja -hälle, gaasipliite ja kineskooptelereid, peale
selle ka katkiseid ja määrdunud
esemeid. Kogumisringi ajal palub
Uuskasutuskeskus mitte tuua ka

UUSKASUTUSKESKUSE KAUBIK.

Foto: erakogu

Kandideerimisavaldused on oodatud kuni 5. novembrini e-posti
aadressil karmen.moont@elva.
ee. Kõikide kandidaatidega saab
alates 8. novembrist tutvuda Elva
vallavalitsuse kodulehel www.elva.
ee/noortevolikogu ning Elva ja Nõo
valla noorte ühisel veebilehel noored.elva.ee.
Valimised toimuvad 22.–28.
november ja need korraldatakse
sedelhääletusena.
Eelhääletused
22.–26. novembril toimuvad kõikides Elva valla koolides, kus on III ja
IV kooliaste, ehk alates 7. klassist
ning hääletada saab ka valimispäeval 28. novembril kell 11–14 Elva
noortekeskuses. Valituks osutuvad
kuni 13 enim hääli kogunud kandidaati, kes moodustavadki uue Elva
valla noortevolikogu.
Kui sooviksid ise noortevolikokku kandideerida või tead mõnd
aktiivset noort, keda see huvitada
võiks, siis lisainfot leiab elva valla
kodulehelt ning noortevolikogu
sotsiaalmeediast.
Lisainfo:
Karmen Moont, kultuurispetsialist
5384 4233, karmen.moont@elva.ee

mööblit, et autosse kõik kenasti
ära mahuks.
Uuskasutuskeskus
sorteerib
kõik asjad ning suunab seejärel
heas korras esemed uuesti ringlusse. Osa asju läheb abivajajatele, suurem osa aga müüki. Asjade müügist saadud tuluga katab
Uuskasutuskeskus isemajandava
organisatsioonina kaupluste ülalpidamiskulud ja laienemise üle
Eesti. Alates 2004. aastast tegutseval Uuskasutuskeskusel on tänaseks 16 poodi, neist kaks kauplust Tartus. Keskusel on ka oma
e-pood veebilehel pood.uuskasutus.ee.
Uuskasutuskeskus toetab oma
koostööpartnerite kaudu suurperesid, naiste kriisikodusid, koduta
jäänud inimesi ja loomade varjupaiku ja teisi abivajajaid. Veel
teeb Uuskasutuskeskus tihedat
koostööd teatri-, muusika- ja filmitegijatega, õpilasfirmade, kunstitudengite ja käsitöölistega, kes
saavad materjalide ning laenutuste soovidega otse Uuskasutuskeskuse poole pöörduda.
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Tähtsad telefoninumbrid
Häirekeskus 112
112.ee
» Helistage häirekeskusesse,
kui vajate abi – kui teie või
kellegi teise elu või keskkond
on ohus või on alust arvata, et
midagi ohtlikku on juhtumas.

Perearsti
nõuandetelefon 1220
Perearsti nõuandetelefon on
abiks, kui:
» soovite teada, kas teie tervisemure korral on vältimatu
pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, perearsti
poole või saab olukorra lahendada koduste vahenditega;
» terviseprobleem tekib väljaspool tööaega, puhkepäevadel
või riiklikul pühal.

Päästeala infotelefon
1247
Helistage, kui vajate abi, päästealast infot või nõu, näiteks:
» kuidas muuta oma kodu turvalisemaks;
» päästeametnike kontaktid;
» kus ja kuidas tohib lõket teha;
» soovite teatada ohtlikust ehitisest või katmata kaevust;
» soovite kutsetunnistusega
korstnapühkija kontaktandmeid.

Riigiinfo telefon 1247
Pakub ööpäev läbi eesti, vene
ja inglise keeles infot ja nõu
olukordades, mille puhul ei ole
ohus elu, tervis ja vara.
Riigiinfolt saab teavet keskkonna, maanteede, päästealade ja
koroonaviiruse kohta.

Elektrilevi rikke
telefon 1343
elektrilevi.ee/katkestused
» Helistage rikketelefonile:
» kui teil ei ole kodus elektrit
ning teile pole saabunud
plaanilise elektrikatkestuse
teadet;
» te ei ole saanud Elektrilevilt
10–15 min jooksul pärast voolu kadumist teadet;
» pärast elektririkke lõppemist
teavitava sõnumi saamist ei
ole elekter taastunud;
» elektripostile on otsa sõidetud;
» kui puu on kukkunud liinidele.

Lasteabi
116111
lasteabi.ee
» Helistage, kui märkate:
» hooletusse jäetud, abivajavat
või hädaohus last;
» füüsiliselt, emotsionaalselt
või seksuaalselt väärkoheldud
last;
» kiusamist kodus, koolis,
huviringides/trennides või
internetis;
» laste ja noorte omavahelisi
tülisid ning probleeme koolis,
kodus;
» lapse enesehävituslikku käitumist, näiteks enese vigastamist vms.
» Helistage ka siis, kui teil on
muud lastega seotud teemad,
mille kohta soovite saada
nõu, nt lapse kasvatamine,
hooldusõigus vms.
» Lasteabitelefonile helistamine on tasuta ning mobiiltelefonilt saab helistada ka siis,
kui kõneaeg on otsas.

Keskkonna
inspektsiooni valve
telefon 1247
keskkonnaamet.ee
» Helistage, kui märkate:
» keskkonnareostust või reostusohtu;
» ebaseaduslikku jäätmete
ladustamist, metsaraiet,
kalapüüki, loomade julma
kohtlemist jmt;
» massiliselt surnud loomi,
linde või kalu;
» ilmselgelt abitus, sekkumist
vajavas seisundis metslooma;
» muud keskkonnaalast õigusrikkumist;
» maanteel hukkunud suur
ulukit.

Maanteeinfo 1510
tarktee.mnt.ee
» Helistage, kui märkate, et :
» teel on liiklustakistus või
muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord;
» tee on määrdunud (sõnnik,
muld, liiv vms);
» teel on liiklusohtlikud augud,
lahtised kivid või killustik;
» kruusatee on halvas seisukorras;
» tee on üleujutatud, libe või
teele on langenud puu;

» teel on loomakorjus;
» liiklusmärk on katki, puudu
või eksitav.

Mürgistusteabeliin
16662
16662.ee
Infoliinilt saab asjakohast infot
järgmiste mürgistusjuhtude korral: kodukeemia, kosmeetika ja
loodustooted, ravimid, narkootikumid, taimekaitsevahendid
ja väetised, näriliste ja putukatõrjevahendid, seened, taimed,
mürgiste loomade hammustused, mürkgaasid ja alkohol.

Emotsionaalne tugi
(eluliin) 655 8088
eluliin.ee
Emotsionaalse toe telefon on
inimestele, kes on emotsionaalse kriisi seisundis, depressioonis, tunnevad sügavat muret
kaotuse ja leina tõttu, tunnevad
üksindust, kannatavad vägivalla all, kogevad mitmesuguseid
suhte ja perekonnaprobleeme,
sotsiaalseid raskusi või soovivad
elust lahkuda.
Avatud tööpäevadel kell 19–7.

Ohvriabi kriisitelefon
116 006
Annab kiiret abi inimestele, kes
on langenud süüteo, hooletuse
või halva kohtlemise ohvriks või
on kogenud füüsilist, vaimset,
majanduslikku või seksuaalset
vägivalda. Teenus on helistajale
tasuta ning abi on tagatud ööpäevaringselt. Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi
korral jääda anonüümseks. Abi
osutatakse eesti, vene ja inglise
keeles.

Elva vallavalitsus
elva.ee
» Elva vallavalitsuse üldnumber
730 9880
» Konguta teenuskeskus
523 9389
» Puhja piirkonna koordinaator
504 9912
» Palupera piirkonna koordinaator 511 2479
» Rõngu piirkonna koordinaator 509 6202
» Rannu teenuskeskus
525 3370

LÜHIDALT

Ootame kandidaate
kogukonna valdkonna
tunnustamiseks
Elva valla kogukonna valdkonna tegijate
tunnustamiseks on võimalik kandidaate esitada
15. novembrini.

K

andidaate saab esitada kahes kategoorias: Aasta küla ja Aasta kogukonnaedendaja
Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik
või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel
on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja
eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on
kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.
Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond
või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö
omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.
Kandidaate saab esitada Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU: piksel.ee/spoku/elva
Lisainfo:
Karmen Moont, kultuurispetsialist
5384 4233, karmen.moont@elva.ee

Kaasava eelarve hääletus
Kaasava eelarve rahvahääletus toimub VOLIS
keskkonnas 25–31. oktoobril.

P

eale selle on hääletusvõimalus kõikides Elva valla teenus
keskustes ja raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel ning
Rõngu, Elva ja Puhja COOP kauplustes järgnevalt:

» T, 26.10: Rõngu Coop, kell 8–10 ja 16–18;
» K, 27.10: Elva kesklinna Coop, kell 9–11 ja16–18
» N, 28.10: Puhja Coop, kell 9–11 ja 16–18
Elva valla kaasava eelarve ideekorje ajal laekus vallavalitsusele
kokku 16 ettepanekut, millest rahvahääletusele suunati 13. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht
on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Elva vald. Iga
hääletaja saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase
ettepaneku poolt. Isik saab oma antud häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni. Sellisel juhul jääb kehtima viimasena antud
hääl.
Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud
vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud
ettepanekust. Nii tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud
ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid
peavad asuma valla erinevates piirkondades.
Ideedega saate tutvuda ja lisainfo leiate valla veebilehel: 
www.elva.ee/kaasaveelarve.
Lisainfo:
Kertu Vuks
kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086
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COVID-19 tõhustusdoosi
pakutakse üle Eesti
Oktoobri keskpaigast
on kõigil üle 65aastastel
inimestel, hooldekodude
elanikel ning
tervishoiu-, sotsiaalja haridustöötajatel
võimalik saada
COVID-19 vaktsiini
tõhustusdoosi.

E

akaid vaktsineeritakse eeskätt
perearstikeskustes.
Aja broneerimiseks tuleb
võtta ühendust oma perearstiga. Üleriigilise digiregistratuuri kaudu praegu veel kolmandaks
doosiks aega broneerida ei saa.
Tõhustusdoosi on võimalik saada ka kõigis eelregistreerimiseta
vaktsineerimispunktides.
„Perearstikeskused on Eestit
kõige ühtlasemalt kattev ja kodu
lähedasem tervishoiuvõrgu osa,
mille toel oleme saanud pakkuda
inimestele võimalikult kodulähedast vaktsineerimist. Selleks, et
tõhustusdoosi saamine oleks eakatele võimalikult mugav pakume
ka tõhustusdoose ennekõike perearstikeskustes," ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler
Heidi Alasepp.
Eesti perearstide seltsi juht dr Le
Vallikivi sõnul julgustavad perearstid kõiki, kes ei ole end veel vaktsineerinud, võtma ühendust pere-

TÕHUSTUSDOOSI MANUSTAMIST VÕIB KAALUDA
VÄHEMALT 6 KUUD PÄRAST TEIST VAKTSIINIDOOSI.

arstikeskusega, et panna esimesel
võimalusel aeg kirja. „Koroonaviirus on vaktsineerimisega välditav
ja praktika näitab, et eakad haigestuvad raskelt," ütles dr Le Vallikivi.
„Samuti juhin tähelepanu, et ka gripivaktsiin on sellest aastast eakatele tasuta ja seda võib manustada samal päeval kui COVID-19 vaktsiini.
Juhul, kui COVID-19 vaktsiin on veel
tegemata, siis soovitame lahendada
see mure ühe arstil käiguga."
Riskirühmadega töötavate inimeste vaktsineerimine:
» Tervishoiutöötaja pöördub
vaktsineerimiseks oma tööandja
poole.
» Koolitöötajate vaktsineerimist
korraldab kooliõde, kes vaktsineerib ise või suunab lähima
vaktsineerija juurde. Vaktsineerimiseks võta ühendust oma
kooliõega, kes annab edasised
juhtnöörid.

Confido avas
Tartus uue
vaktsineerimispunkti
12. oktoobrist on Tartu uues Raatuse tervisekeskuses
avatud Confido vaktsineerimispunkt, kus
soovijaid vaktsineeritakse koroonaviiruse vastu ka
tõhustusdoosiga.

V

astvalminud
Raatuse
tervisekeskuses kuulub
Confidole 600m² ala eri-

nevate tervishoiu teenuste pakkumiseks. Esimesena alustatakse
vaktsineerimisega ja testimisega.

Foto: Aron Urb

» Lasteaedade, huvikoolide ja
kõrgkoolide töötajad saavad
tõhustusdoosi teha lähimas
vaktsineerimiskeskuses.
» Sotsiaalvaldkonna töötajad
pöörduvad üldjuhul oma maakonna vaktsineerimiskeskusesse. Hooldekodude töötajaid
vaktsineerivad hooldekodu
õendusteenuse osutajad.
Need riskirühmadega töötavad
inimesed, keda tööandja suunab
lähimasse vaktsineerimiskeskusesse, peaksid aja broneerima telefoni
teel või raviasutuse digiregistratuuris. Üleriigilises digiregistratuuris
praegu veel kolmandale doosile
aega panna ei saa.

LÜHIDALT

Siuksu tee kuurid

E

lva vallavalitsus
soovib kontakti
saada
Piigandi külas Siuksu tee
2b (KÜ 17101:001:1158)
ja Siuksu tee 2c (KÜ
17101:001:1066) asuvate
kuuride omanikega.
Palume
kuuride
omanikel esitada Elva
vallavalitsusele dokumendid kuuride püstitamise kohta hiljemalt
13. novembril 2021.
Lisainfo:
Andres Maikov
ehitusspetsialist
tel 730 9895

PUNASEGA ON MÄRGITUD
KUURIDE ASUKOHAD.

Vallavalitsuse detail
planeeringute teated

E

lva vallavalitsus algatas 5. oktoobril Elva linnas Kulbilohu
5 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on
Kulbilohu 5 krundile ehitusõiguse määramine kuni kolme
äri- ja tootmishoone ehitamiseks.
Peale selle määratakse liikluskorralduse põhimõtted, üldised
maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, ala
juhtotstarve on tootmise maa-ala. Detailplaneeringute lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/planeeringud

Lisainfo:
» vaktsineeri.ee/covid-19/lahenvaktsineerima;
» riigiinfo telefon 1247.

Edaspidi lisandub järjest uusi
teenuseid. Kokku pakutakse uues
kliinikus üld- ning eriarstide vastuvõtte ning töötervishoiu teenuseid. Uutes ruumides alustab
tegevust ka Confido vaimse tervise keskus.
Peale Raatuse tervisekeskuse
uue vaktsineerimispunkti teostab Confido COVID-19 vastu
vaktsineerimist Tallinna ja Tartu
kiirkliinikutes, vaktsineerimisbussis ja -keskuses. Koroonaviiruse testimispunkte on Confidol
Eestis kokku juba 22.
Lisainfo: www.confido.ee

DETAILPLANEERINGU ALA -----

Elva vallavalitsus kehtestas 28. septembril Elva linnas Vambola 5
kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuga muudetakse alal
kehtivat detailplaneeringut. Vambola 5 krundi hoonestusala läänepoolset piiri laiendatakse Vambola 7 krundi suunas ning suurendatakse ehitusõigust olemasoleva elamu ja abihoone laiendamiseks.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel www.
elva.ee/planeeringud
Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860
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Kirju sügis Puhja
lasteaias

LÜHIDALT
PUHASTUSALADELT KOGUTUD
SÜGISENE PUULEHTEDE TASUTA
VEDU ELVA LINNAS

Puhja lasteaias on palju traditsioonilisi üritusi.

S

Sügisene tava on korraldada mihklilaata, pidada
leivanädalat, osaleda projektis „Tulest targem“ ja
lõpetada ühiselt õuesõppeaasta.
KATRIN TASKA
MEELESPEA RÜHMA ÕPETAJA

M

ihklipäeval, 29. septembril toimus lasteaia õuealal järjekordne
mihklilaat,
kus oli rikkalikult kaupa ja ostjaid.
Igal rühmal oli müügilett. Lapsevanemad tõid müügiks aia- ja
põllusaadusi, koduseid hoidiseid,
lilli, käsitööd, soolaseid-magusaid
küpsetisi, erinevaid võileibu. Laada
avas meie uus muusikaõpetaja Merilin Seer tantsu ja lauluga laululaval. Võimalus oli osa võtta spordimängudest, mille oli välja mõelnud
meie uus liikumisõpetaja Kristjan
Kruusimaa. Kõik soovijad said osta
õppejuht Piret Raudsepa küpsetatud maitsvaid pannukaid. Toimus
ka loterii „Iga loos võidab“, mille
tulu läks lasteaia esimese juhataja
Siiri Metsiku mälestuspingi jaoks.
Laadalt lahkuti suurte kottide ja
hea tujuga. Siinkohal täname kõiki,

TULEVAL
SÜGISEL
NÄEME.

Õuesõppeaasta lõpp
LAPSED
LAADAL
LUSTIMAS.
Fotod: erakogu

kes panustasid
laada õnnestumisse
– lapsevanemaid, lapsi, õpetajaid.
Oktoobri esimene nädal oli lasteaias leivanädal. Iga rühmaõpetaja otsustas ise, milliseid tegevusi
rühmas teha. Lapsed said maitsta
kodust toodud leibu, teha vahukoorest võid, valmistada leivast
tervislikku magustoitu ja küpsetada ise leiba. Vanema rühma lapsed
külastasid Eesti Põllumajandus-

muuseumi, kus osalesid projektis „Viljast leivani“.
13. oktoobril külastas Puhja lasteaeda koolitusprojekti „Tulest targem“ raames Elva päästekomando.
Seekord said uusi teadmisi Rukkisinise ja Kuldnupu rühma lapsed.
Päästjad rääkisid tulekahju tekkepõhjustest, tulekahju korral käitumisest, suitsuandurist ning tutvustasid päästevarustust ja -tehnikat.
Oli põnev ja kasulik päev.

LendTeater osales
rahvusvahelisel teatri
festivalil Saksamaal

L

endTeater sai kutse osaleda
rahvusvahelisel amatöörteatrite festivalil AMAFEST 2021
Stuttgardis Jaan Toominga lavastusega „Abielumäng”, autor Edward
Albee, kelle tuntuim näidend on
„Kes kardab Virginia Wolfi?”
Festival sai alguse 2019. aastal,
mil LendTeater osales Jaan Toominga lavastusega „Armuke” ja
see võeti väga hästi vastu. 2020.
aastal toimus festival virtuaalselt
(LendTeater osales Jaan Toominga
lavastusega „Luikvalge”) ning sel
aastal said teatritegijad taas reaalselt kokku.
Festivali korraldab Stuttgardi

amatöörteater Theater am Olgaek
Nelly Eckhorni ja Gustav Franki
eestvedamisel ning osalema kutsutakse amatöörteatreid kogu maailmast. Esimesel korral oli osalejaid
peale Euroopa riikide ka Tšiilist,
Pakistanist ja Indiast.

Väiksem koosseis
Seekord oli koroonast tulenevalt
osalevate riikide ja teatrite arv väiksem, kuid esindatud olid peale Eesti ka Venemaa, Rumeenia, Itaalia,
Iisreal ja muidugi Saksamaa.
Saksamaal elavad eestlastest
õed Ülle Wahl ja Heidi Lindemeyer
olid meile festivalipäevade vältel

LENDTEATER
SAKSAMAAL.

Foto:
erakogu

suurepärased teejuhid, tõlgid ja
giidid.
Kõik osalevad riigid tutvustasid
ka oma riigi toite – eestlased pakkusid eelmisel korral kiluvõileibu,
sel korral leivakorvikesi erinevate
täidistega, eesti juustu, metssea- ja
hirveliha vorsti ning meie maiustu-

14. oktoober on rahvakalendri järgi
kolletamispäev, mis märkis talve
algust looduses. Meie lasteaias oli
sellel päeval ühine õuesõppeaasta
lõpetamine. Kõik rühmad kogunesid lasteaia laululava juurde. Muusikaõpetaja Merilin Seeri oli ette
valmistatud näidend „Tuleval sügisel näeme“, mille esitasid õpetajad,
Kuldnupu rühma lapsed esinesid
sügislauluga ja Õnnelille rühma
lapsed tantsisid poritantsu Leelo
Suidti juhendamisel.
Õuesõppeaasta on küll lõppenud kuid lasteaia õuetegevused
jätkuvad. Pimedad õhtud suunavad
meid rohkem tubastele tegemistele. Jääme ootama valget ja lumist
talve.

si, mida mujal maailmas väga hinnatakse.
Festivaliprogrammi kuulus ka
kaks töötuba: üks Itaalia näitleja
Paolo Avataneo juhendamisel –
tema ampluaa on miim, kabaree,
buffoon, klounaad ja ekstsentriline
teater.
Teist töötuba juhendas vene
päritolu, kuid praegu Saksamaal
Düsseldorfis elav lavastaja Eriel
Gawrilow, kes pööras tähelepanu
eelkõige näitleja kõige tähtsamale
instrumendile – kehale – ja kontsentratsioonile.
Väga huvitav oli näha amatöörteatreid teistest riikidest, saada teavet nende tegevusest, repertuaarist,
osa saada näitlejameisterlikkusest
(üldiselt on amatöörteater väga
kõrgel tasemel) ning luua sidemeid
erinevateks koostööprojektideks.
Airé Pajur
LendTeatri juhataja

ügisene
puulehtede
tasuta vedu Elva linna
eramute ja kortermajade puhastusaladelt* toimub
15. novembrini ning puulehtede veoks tuleb ette registreerida.
Kokku kogutud puulehtede äraveoks on võimalik registreerida e-aadressil sten.
saarekivi@elva.ee, telefonil
5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666 (võimalik
helistada ööpäev läbi). Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress.
Registreerimine on vajalik
eelkõige seetõttu, et ei viidaks
ära vale sisuga kotte. Lehed
palume panna suurtesse (soovitatav 100–150 L) kilekottidesse ja kinnistu puhastusala
äärde. Hunnikusse pandud
lahtisi lehti ei veeta ära. Kottidesse ei tohi panna oksi ja
olmeprügi.
Vedu toimub kuni 15. novembrini. Puulehed viiakse
tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi
ning kus puud kasvavad puhastusalal*.
* puhastusala on üldkasutatav
maa-ala, mis piirneb füüsilise
või juriidilise isiku omandis või
valduses oleva territooriumiga
ja ulatub kinnistu piirist kuni
kõnniteeni või selle puudumisel kuni sõiduteeni, kuid mitte
rohkem kui viie meetri ulatuses.

PUULEHTEDE
KORISTUS.

Foto:
Bigstock
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Meestepäevale pühendatud
saunaralli ootab osalejaid
Ulila Suveaed kutsub
Meestepäevale pühendatud saunarallile
20. novembril kell 12.

S

aunaralli toimus 2020. aastal esmakordselt ning oli siis
pühendatud naistepäevale.
Sel korral pühendatakse saunaralli
hoopis meestele. Teist korda toimuv saunaralli on lõbus kogupere
võistlus, mille käigus tuleb läbida
10–15 sauna Elva valla elanike ja ettevõtete juures.

Start antakse kell 12
Start antakse kell 12 Puhja seltsimaja juurest, registreerimine algab kell
10. Saunade arv on täpsustamisel.
Oma võistkonna saate registreerida aadressil: forms.gle/6YDLPuowKWm1Qae57
Saunaralli osalustasu on 40 eurot võistkonna peale. Osalustasu
tuleb maksta peale registreerimisvormi täitmist MTÜ Ulila Suveaed
kontole EE201010220247367224, see

TÄNUPINK KOOLI SÕPRADELE ROOTSIST, SOOMEST
JA EESTIST.

kinnitab võistkonna koha Saunarallil. Selgitusse märkida võistkonna nimi ja Saunaralli 2021.
Sauna käies saab võistkond
endale vastava sauna templi.
Võistkonnad, kes käivad läbi kõik
saunad, koonduvad tabelisse ajalise arvestuse põhjal. Parimatele
muidugi auhinnad. Saunades on
võimalik tutvuda erinevate saunakommete ja -rituaalidega, läbi
mille saavad osalejad teadmisi saunas käimise kasulikkusest. Iga sauna peremees/perenaine tutvustab
kombeid ja mõtleb välja ka lisaülesandeid. Saunatüüpidest on nimistus suitsusaun, kilesaun, autosaun,
soomesaun, tünnisaun, jääauk jpm.
Kohal on ka ergutavad staarid
Rannamajast. Peale saunarallit toimub Puhja seltsimajas kell 18 autasustamine ja tänamine.
Paremusjärjestuses
osalevad
kõik 4-liikmelised võistkonnad, kes
on läbinud kõik saunakaardil märgitud kohad ning lõpetavad finiši,
mis suletakse kell 17.30. Hiljem saabunud võistkonnad kantakse „saunanautlejate" nimekirja, paremusjärjestust nende vahel ei selgitata.
Selleks, et Saunarallil kaasa lüüa,
tuleb esitada kas immuniseerimistõend, COVID-19 läbipõdemise
tõend või viimase 48h jooksul saadud negatiivne testitulemus.
Koguge sõbrad kokku ja veetke
üks elamusi täis laupäev.

TÄNUPINK KONGUTA KOOLI RAJAJATELE –
VILMA PABBO JA ÜLO LEPIK.

Konguta kool avas
kaks tänupinki

Fotod: erakogu

MIDAGI SUURT EI OLE
KUNAGI SAAVUTATUD
ENTUSIASMITA.
/R. W. EMERSON/

Ei see tänu tuhaks jahtu, ei see aitäh ajas kustu…

1.

oktoobril avati tänuüritusega Konguta kooli
õuel 30. sünnipäeva tähistamise puhul tänupingid kooli
rajajatele ja sõpradele.
Taasiseseisvunud Eesti esimene Konguta vallavanem Ülo Lepik
meenutas kooli rajamise algust ja

keerulisi läbirääkimisi haridustempli ehitamiseks Konguta valda. Kooli esimene juht Vilma Pabbo jagas mälestusi algusaastate
tegemistest, koolielust, õpilastest
ja kogukonnast.
Lasteaia õuel avati lõbusate,
lipuvärvides kaunistatud õhupal-

lidega tänupink kooli sõpradele
Rootsist, Soomest ja Eestist.
On äärmiselt oluline õpetada
meie lastele märkamist ja tänamist, tänulikkust ja hoolimist inimeste suhtes, kes on olnud meie
teerajajateks, toetajateks või kaasteelisteks.

Koolipere on väga rõõmus ja
õnnelik, et sai tänada meie koolile
väga olulisi inimesi ning väärtustada nende panust Konguta kooli
elus tänupinkidel.
Liina Tamm
Konguta kooli juht

LÜHIDALT
RANITSATOETUST
SAAB TAOTLEDA
31. OKTOOBRINI

R

anitsatoetust on võimalik taotleda esimest korda 1. klassi
mineva lapse ühel vanema
kuni 31. oktoobrini. Ranitsatoetuse saamiseks peab olema
lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht Elva
vald. Ranitsatoetuse eesmärk
on lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine.
Ranitsatoetuse suurus on 70
eurot.
Täiendav
informatsioon
on leitav Elva valla veebilehel:
elva.ee/ranitsatoetus1.
Lisainfo:
Milvi Sepp
sotsiaalosakonna juhata
milvi.sepp@elva.ee, 515 4872

HUVIHARIDUSE JA
HUVITEGEVUSE
TRANSPORDI
HÜVITAMISEST

E

lva vallast on võimalik saada toetust noore
huvi
hariduse ja huvi
tegevuse transpordi hüvitamiseks. Taotlusperiood kestab 31. oktoobrini.
Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva
vallas elavate 7–19aastaste
noorte transpordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kui
huvialaga tegelemise koht
asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit ja
huvialaga tegelemise kohta
puudub tasuta ühistransport
sobival ajal. Toetust saab taotleda lapsevanem ka juhul kui
piirkonnas ei pakuta vastava
huvialaga tegelemise võimalust.
Toetust saab taotleda:
» Elva SPOKU-keskkonnas;
» Elva vallavalitsuses koha
peal täites taotluse;
» Elektroonilise taotlusvormi abil (kättesaadav Elva
valla koduleheküljel).
Rohkem infot leiate Elva valla
koduleheküljelt: www.elva.ee/
transporditoetus.
Lisainfo: Auli Mäesalu
auli.maesalu@elva.ee
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Elva valla noored saavad oma
projektidele taas toetust taotleda
Elva valla noored saavad
Fondi eesmärk
on arendada
noorsootööd ning
ergutada noorte
omaalgatust Elva
valla tegevuspiir
konnas. Oodatud
on eelkõige need
projektid, kus
kasusaajateks
on võimalikult
paljud noored.

oma projektidele taotleda rahalist toetust Elva
valla noorte omaalgatus
fondist. Taotlusi saab
esitada 1. novembrini.

F

ondi eesmärk on arendada
noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust
Elva valla tegevuspiirkonnas. Oodatud on eelkõige projektid, kus kasusaajateks on peale
projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored.

KODULUGU

Rohkem valgust!
„Rohkem valgust!“, nõudis kunstnik Juhan Püttsepp,
kui sai 1963. aastal Peedumäele krundi ja suhtles
arhitektiga majaplaani asjus.

K

ui aasta pärast kena suvekodu juba püsti seisis, selgus, et suure toa pirakas
aken ei andnud ikkagi soovitavat
valgusvoogu. Maja külge tuli ehitada klaasist ateljee.
Juhan Püttsepp sündis karjateel, 23. juulil 1898, Tartumaal
Tähtvere vallas Rõhu küla Kirassere talu rukkiväljal, kus ema parajasti hakke köitis ja sünnitusvaludega karjateeni jõudis.
Noore ema äi oli ikka paras juurikas. Sellest, et peremehe vanem
poeg Jakob julges armuda mõisa
toatüdrukusse, tekkis nii suur pahandus, et isakodus hakati teda
põlgama ja jäeti kõigest ilma. Isegi õigusest pärida talu. Jakob otsustas koos naise ja lapsega oma
teed minna – asuda erinevates
kohtades talurentniku pooleterameheks. Seda ta oligi Puhja kandis Väike-Laaril, Tänassilma külas
Kaubil ja mujalgi.
Üksvahe elati Soova vesiveskis.
Sinna tuli kunstnik hiljem korduvalt tagasi ja maalis kaunist ümbrust („Talvine Keeri järv“, 1940 jt).

Lõpuks, 1910. aastal, sai Jakob
veovoorimehena tööd Tartu linnas. Pere – naine Marie, poeg Juhan ning nüüd juba ka teine poeg,
1902. aastal sündinud Eduard –
sai ulualust samas tallihoones,
kus hobusedki.
Nii algas tulevase maalimeistri
elu. Olid näguripäevad küll, aga
au tema isale, kes armastuse nimel kõiki raskusi trotsis.
Juhan Püttsepp ja tema kaasaegsed said saatuselt aktiivsemaks eluosaks väga keerulised
ajad. 1914. aastal vallandasid Euroopa suurvõimud massimõrva
ehk maailmasõja. Neli aastat hiljem võitles Eesti välja oma iseseisvuse. Juhan hakkas neil aastatel
juba nekrutiks sirguma. Ilmasõja
rindele ta ei jõudnud, kuigi mobiliseeritud oli. Vabadussõda möödus teenimisega tagavarapolgus.
Kunstniku lapselaps Juhani
Püttsepp teab suguvõsa legendi,
mille kohaselt vanaisal polnud
amet sugugi enda valida. Ühel
päeval oli vanavanaisa Jakob kutsunud pojad Juhani ja Eduardi

enda ette ning öelnud: „Nüüd heidame liisku, kellest saab kunstnik
ja kellest kooliõpetaja!“
Juhanile langes liisk saada
kunstnikuks. Vend Eduard õppis
aga koolmeistriks. Oli pikka aega
Ahja kooli juhataja. 1941. aastal
viidi ta Tartu lähistel tankitõrjekraavi äärde ja lasti maha. Tegemist oli pealekaebamise, rumala
ja traagilise juhtumiga.
Pallase lõpetas Püttsepp 1929.
aastal eksternina maalikunsti erialal. Joonistusõpetaja kutse sai ta
samas asutuses juba kaks aastat
tagasi. Siis läks õpetajaks Põltsamaale.
Juba
noorpõlvest
kujunes
kunstnikul kaastunne kõigi nende
vastu, kes pidi piskuga läbi ajama.
Ikka tundis ta huvi, kuidas maarahvas elab. Reisimise suhtes oli
Püttsepp pigem eitaval seisukohal
– tema tahtis kõige rohkem olla
koduseinte ja -väljade vahel. Soome ta ikkagi korraks sõitis. Ja ka
Kihnu saarele. Kihnus jäädvustas
ta inimesi paadisadamas askeldamas, rukkihakke sidumas ja saare
kasinatel maalappidel kive korjamas.
Sõja puhkedes pääses kunstnik
imekombel kõikide mobiliseerijate käest. Tegi sõdimise asemel
pedagoogitööd – oli dekaaniks
Pallases ja aastatel 1944–1951 õppejõuks Tartu riiklikus kunstiinstituudis.
Aastatel 1951–1957 töötas Juhan

Püttsepp Tallinnas Eesti riiklikus kunstiinstituudis ning talus
mehiselt iganädalasi sõite pere
juurde Tartusse. 1957. aastal võttis
ta osa Tartu ülikooli kunstikabineti asutamisest ja sai selle esimeseks juhatajaks.
Kui 1964. aastal Peedumäel suvekodu valmis sai, resideerus Juhan seal püsivalt iga aasta maist
kuni septembrini. Muidugi mitte
niivõrd maja sees. Ta tegi pidevalt
väiksemaid tiire, et leida olustikku tulevaste teoste jaoks ja seda
ka skitsida. Tema meelismatkad
kulgesid Pangodi järve äärde, kus
vanaisa maalis ja tema lapselaps
õngitses, Karijärvele, Vellavere
suunda, Otepää järvedele ning
Vapramäe ja Tõravere kanti. Huvitaval kombel meeldis talle kõige
enam Tõravere raudtee ülesõidukoht – selle ümbrust maalis ta
korduvalt. Kunstnik liikus jalgsi,
bussi või jalgrattaga. Tihti vedas
oma sapikuga teda maalimisretketele Leo Kivimaa, naabrimees
Peedumäelt.
Kunstnik tegi 1966. aastal oma
päevikusse tähendusliku kande:
„Majake Peedumäe nõlvakul näib
kujunevat mu meeldivamaks koduks. Siin on avarust, päikest ja
rahu. Ainult siin tunnen end kõigest üle olevat“.
Talvel elas pere Tartus, Tähtvere pargi serval, kus üüriti 5-toalist
korterit. Loometöö tarvis oli ateljee Tartu kunstnike majas. Linna-
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Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt
7aastane füüsiline isik. Alla 18aastaste isikute noortegruppi peab
toetuse taotlemisel esindama
vähemalt üks teovõimeline isik.
7-18aastane füüsiline isik võib toetust taotleda seadusliku esindaja
vahendusel.

Toetust saab taotleda:
» Elva valla SPOKU-keskkonnas;
» Saates taotluse paberkandjal
Elva vallavalitsuse aadressile
Kesk 32, Elva.
Kui vajad taotluse täitmisel
abi, siis pöördu oma huvijuhi,
noortekeskuse noorsootöötaja,
noortevolikogu liikme või kultuurispetsialist Karmen Moonti
poole.
Lisainfo:
Karmen Moont, kultuurispetsialist
karmen.moont@elva.ee, 5384 4233

koju tööd kaasa ei võetud.
Milline oli Juhan Püttsepp inimesena? Seda arutasime koos
tema lapselapse, Eesti Maaülikooli
loodusteaduste kooli peaspetsialisti, 19 raamatu ja kahe dokumentaalfilmi autori Juhani Püttsepaga
ühel laupäevasel päeval Elva raudteemaja õdusas puhketoas. Igatahes kinniseks inimeseks Juhan
Püttseppa pidada ei saanud, sest
selline poleks sobinud ei Kujutava kunsti sihtkapitali valitsuse
esinduskogu esimeheks, ei Tartu
kunstiklubi esimeheks ega tegevaks noorsoo-organisatsioonides
ja muudel ühiskondliku elu aladel.
Juhani: „Vanaisa oli, ma ütleksin, just lahtine inimene. Kui
keegi talle meeldis, võis ta võtta
seinalt oma pildi ja selle ära kinkida. Samas inimliku rumaluse vastu oli ta karm. Kõige paremini on
tema iseloom väljendunud tema
piltides, nende ainestikus. Tuleb
vaid osata näha“.
„Kas teil – Teie arstist isal ja
Teil – on ka välist sarnasust kuulsa vanaisaga?“ küsis Kalju.
„Hugo Hiibus tegi kord vanaisast sõbraliku šarži – pildi põhiosa moodustas suur nina. Ju see
vist meie kõigi ühine „näitaja“
ongi“ naljatas Juhani.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest
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Väärikate ülikool ootab osalema
Hoolimata keerulisest ajast saab Elva Väärikate ülikool jätkata kontaktloengutega. Sel
sügisel on juba toimunud kaks loengut ning ees on ootamas veel mitmeid põnevaid ja
harivaid kohtumisi.
Väärikate ülikooli loengud toimuvad üks kord kuus Elva kultuurikeskuses, algusega
kell 11.
Osalemiseks peab olema õppijal ette näidata kas vaktsineerimist, haiguse läbipõdemist või kehtiv negatiivset testitulemust tõendav dokument. Kohapeal testimist ei toimu.
Sel õppeaastal toimuvad veel järgmised loengud:
» 10. november – Oskar Lutsu elutee ja looming, lektor Meeli Väljaots, Oskar Lutsu
majamuuseumi kuraator;
» 8. detsember – Nõo kihelkonna rahvarõivad, lektor Reet Piiri, ERM-i kuraator;
» 12. jaanuar – Konstantin Pätsi roll eestlaste jaoks, lektor Trivimi Velliste, Konstantin Pätsi Muuseumi juht;

Nr 101

Armastus võidab maailma
Rannu rahvamajas lavastub Rakvere teatri etendus „Charlotte
Löwensköld” esmaspäeval, 1. novembril kell 19.
„Charlotte Löwensköld” on põhjamaine draama, kus otsitakse armastust ja tõde, kuid
ka jumalat ning vaadatakse, kuhu need otsingud inimese viivad. Romantiline ajastulugu toob meelde tänapäeval tihti kaduma kippuvad väärtused nagu au, uhkus, väärikus,
eneseohverdus ja õilsameelsus. Selma Lagerlöfi romaani põhjal on teksti kirjutanud ja
lavastanud Urmas Lennuk.
Charlotte (Natali Väli) on pühendanud kogu oma armastuse pastor Karlile (Imre Õunapuu), kuid kirglik noormees otsib ennekõike jumala tõde. Segastel asjaoludel lähevad
noored tülli. Järgneb ootamatuid suundi võttev lugu, mis paneb tegelasi käituma arusaamatult, ent tuliselt – kõike seda selleks, et leida üles armastust, iseend ja oma õnne.
Lavastuses, kus põhifookus peale suure loo on just näitlejatel, teevad kaasa Natali
Väli, Grete Jürgenson, Ülle Lichtfeldt, Silja Miks, Madis Mäeorg ja Eduard Salmistu.

» 9. veebruar – ravimisõltuvus vanemaealistel, lektor Marika Saar, kliiniline proviisor;
» 9. märts – teema ja lektor täpsustamisel;
» 6. aprill – Pallase kunstikool kahe maailmasõja vahel, lektor Kristel Sibul, Tartu
kunstimuuseumi kuraator;
» 4. mai – lõpuaktus, kus antakse Tartu ülikooli täiendõppes osalemise tunnistused
vähemalt 75% loengutes osalenud väärikatele õpilastele.
Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+.
Väärikate Ülikooli toimumist Elvas toetavad Elva vallavalitsus ja Tartu ülikool
Lisainfo:
Gerda Kiipli-Hiir
5374 9121, gerdakiipli@gmail.com
Gerda Kiipli-Hiir
MTÜ Hoolekoda

VASAKULT: EDUARD SALMISTU, SILJA MIKS,
ÜLLE LICHTFELDT JA NATALI VÄLI.

Foto: Siim Vahur
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KUULUTUSED
Konguta Töökoda OÜ otsib oma meeskonda treialit ja keevitajat. Tel 521 6580
Pakkuda tööd asjalikule ehitusmehele ja
abitöölisele. Huvilisel saata email lühitutvustuse ja kontaktidega aadressile info@
teenustööd.ee või smsi teel tel 5672 6823
Bergermaster OÜ võtab tööle autoremondilukksepp/mehaaniku. Täistööaeg,
lepinguline. CV ja palgasoov saata
bergermasterou@gmail.com
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik
vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomiseks
ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi -ja kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee
Ostan metsa- ja põllumaad. Tel: 552 7322
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785
Kolimisteenus, transportteenus, kullerteenus. Soodsad veod Elva-Tartu-Tallinn-Elva.
Vedu Jäätmejaama. Kasutatud asjade ost ja
müük. Tel 505 6425

Ohtlike puude raie ja hooldus. Tel 5686 6157
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga.
Tel 529 2305, www.kasumetsa.ee
Müüa kuivi küttepuid. Tel 513 1968
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
Müügil kuivad klotsid 60 liitristes võrkkottides. Soodushind 2,5 €/kott. Vajadusel
transport. Tarm AS info ja tellimine telefonidel 507 2419, 734 9991
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus,
rennide puhastus, katuste samblapesu /akende pesu jne. www.tlo.ee, tel 5597 7007
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Okste, lehtede äravedu ja muud haljastusteenused. www.igihaljas.ee, tel 5650 1649
Noor pere ostab kodu ehitamiseks maad
otse omanikult. Tel 5693 9277 või koduhaldamine@gmail.com

Lõuna-Eesti maitsete nädal
„Metsast taldrikule“

Metsikud maitseelamusi saab taas nautida 4.–14. novembrini Lõuna-Eestis, kuues maakonnas: Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Viljandimaa, Valgamaa.
Elva vallas pakuvad metsikuid maitseid: Kohvik Lohvik, Elva Keegel ja resto, restoran
Wabrik ning kohvik Elwa.
Kahekäigulised erimenüüd koosnevad vähemalt ühest eestimaisest metsasaadusest
ja suures osas muudest kohalikest toorainetest.
Erimenüüde hind jääb vahemikku 15–20 eurot.
Kogu info osalevate toidukohtade, menüüde ja reserveerimistingimuste kohta leiate
veebilehelt: visitsouthestonia.com/metsasttaldrikule

Pottsepatööd, kaminad, ahjud, pliidid.
Tel 5348 0240
Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905
Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendusraie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö.
Tel 510 9827, tammepalk@gmail.com
Tammepalk Grupp OÜ ostab üraski
kahjustusega ja lehtpuu metsa raieõigust,
omanikule hea hind, 28-aastane kogemus,
kvaliteetne loodussõbralik töö.
Tammepalk@gmail.com, tel 510 9827
Mahla pressimise teenus Elvas. Oodatud on kõik mahlased aiasaadused (õunad,
pirnid, viinamarjad, porgandid, arooniad,
ebaküdooniad jne). Hind 1L=0,45 €. Asume
Elva, Aiandi 5. Lisainfo 5621 1781
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
Seoses koroonaviiruse levikuga võib sündmustekalendris tulla ette muudatusi, mis ei ole siin kajastatud. Palume
kontrollida elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mitte. Täname mõistva suhtumise eest!

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

25. oktoober
kell 18.30
26. oktoober
kell 19
27. oktoober
kell 19
28. oktoober kell
19
29. oktoober
kell 12
30. oktoober
kell 14
30. oktoober
kell 16.30
31. oktoober
kell 13
1.-30. november

Film „Sandra saab tööd“

Rannu rahvamaja

4€/5€

1. november
kell 19
2. november
kell 18
2. november
kell 19
3. november
kell 19
3. november
kell 19
4. november
kell 12
6. november
kell 10
6. november
kell 11/13/15/17
7. november
kell 16
10. november
kell 11
10. november
kell 19
11. november
kell 18
12. november
kell 20
13. november
kell 9–15
14. november
kell 12
15. november
kell 19
19. november
kell 18
20. november
kell 12

Elva Harrastusteatri etendus
„Nelja naise talu“
Iidsed venitused ja helirännak

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Ulila keskus

6€/8€

Sirje Veldi ja Helis Künnapi luulekogu
esitlusõhtu
Elva miljon 72h pöörane väljakutse

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Elva vald

Annetus

Jalgpall, Meeste II liiga: FC Elva vs
Põhja-Tallinna JK Volta
Korvpall, BC Elva CHK/Tartu Ülikool vs
Tallinna Sporodiakadeemia Kalev
Jalgpall, esiliiga:
FC Elva vs Pärnu Jalgpalliklubi
Merike Paberitsi näitus: Regilaulu koomiksid
Rakvere Teatri etendus
„Charlotte Löwensköld”
Hingedepäeva kontsert. Alen Veziko

Nike Arena

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Emily Villonen

sündis 27.09.2021

Karl Arthur Sassi
sündis 29.09.2021

Romek Lill sündis

Roven Toomsalu

Jesper Poolamets

Amanda Vähi

29.09.2021

sündis 05.10.2021

tasuta
tasuta

Elva vald mälestab
Maie Kudu

Uuno-Juhan Kiisk

Uunu Tamm

Endla Kauts

Ants Mõttus

Leo Margus

29.12.1943-04.10.2021
18.07.1954-05.10.2021

tasuta

Konguta rahvamaja

tasuta

Rannu rahvamaja

14 € / 16 €

Aakre rahvamaja

7–15 €

Van Baskini Teatri etendus „Lumeroos“

Elva kultuurikeskus

19 € / 22 €

1. Kultuuriklubi kontsert Kulno Malva
„Akordionimeditatsioonid“
Kontsert: Lõuna-Eesti kammerorkestri
keelpilliansambel ja solistid
Film „Vee peal“

Konguta rahvamaja

7 € / 10 €

Elva kultuurikeskus

5 € / 10 €

Elva kultuurikeskus

4€/5€

Laulukonkurss Looduslaul 2021

Elva kultuurikeskus

tasuta

Korvpall, OPTIBET rahvaliiga Lõuna
regiooni mängud
Jalgpall, Naise Esiliiga: FC Elva vs Jõhvi FC
Phoenix
Väärikate ülikooli loeng

Elva spordihoone

tasuta

Elva Varahalduse OÜ võtab tööle

Nike Arena

tasuta

Elva kultuurikeskus

tasuta

VÄLIHOOLDUSTÖÖTAJA

10 € / 12 €

Tsirkuse etendus Leedust

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Elva kultuurikeskus

Hooaja avapidu Karl Madisega

Puhja seltsimaja

10 € / 15 €

Hingekuu laat

Elva keskväljaku
parkla
Nike Arena

tasuta

Tantsumenüü etendus
„AMIMOVING“
Meestepäevale
Pühendatud Saunaralli

26.02.1941-11.10.2021

Mälestame kallist
kolleegi

Mälestame
head naabrimeest

Signe
Saarniit´u

Kalju Noorhani

ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.

ja avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.

Elva lasteaed
Murumuna pere

Perekonnad Johanson,
Jänes, Pallon, Heli, Einar,
Velda, Ilme, Elle, Valve

kelle ülesandeks on kinnistute välise heakorra tagamine.
» Tööle asumise aeg: jaanuar 2022
» Töö asukoht: Elva linn
» Tööaeg: Osaline tööaeg (7–11)
» Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus, hea tervis
Kandideerimiseks saata CV (elulookirjeldus) e-aadressile
varahaldus@elva.ee või postiga aadressile Kesk tn 21, Elva linn.
Lisainfo telefonil 512 5500

tasuta

LendTeater
(Elva, Pikk 73)
Elva kultuurikeskus

4–7 €

Start Puhja seltsimaja juurest

Võistkonna osalustasu 40 €

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Elva valla leht

7–10 €

04.06.1940-12.10.2021

08.03.1925-09.10.2021

Nike Arena

13.02.1957-06.10.2021

Kalju Noorhani

01.01.1938-07.10.2021

tasuta

Jalgpall, Meeste II liiga:
FC Elva vs Tartu FC Helios
Viljandi Seasaare teatri etendus „Raamid“

sündis 09.10.2021

tasuta

Elva spordihoone

LendTeatri etendus „Tõde“

sündis 06.10.2021

12 €

Teavita infolehe
kandeprobleemist
Elva valla leht peab jõudma kõikidesse Elva valla postkastidesse kahe tööpäeva jooksul pärast ilmumist.
Palume probleemidest teavitada telefonil 730 9882 või
e-aadressil infoleht@elva.ee.
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